
 

   



SESI 6 
MANAJEMEN KASUS BAGI PESERTA DIDIK YANG MENGALAMI 

TINDAK KEKERASAN, PERUNDUNGAN, DAN PENYALAHGUNAAN 
NARKOBA DI SEKOLAH DASAR  

 

PENGANTAR  

Kompleksitas permasalahan kekerasan, perundungan dan penyalahgunaan narkoba yang 

melibatkan peserta didik di sekolah dasar, dapat tertangani menggunakan pendekatan 

manajemen kasus. Manajemen kasus merupakan suatu pendekatan yang dapat 

mengkoordinasikan dan mengintegrasikan layanan yang dibutuhkan sehingga peserta didik 

yang mengalami kekerasan, perundungan, dan/atau penyalahgunaan narkoba dapat 

memperoleh pelayanan yang dibuutuhkan secara komprehensif, kompeten, efektif dan efisien. 

Pada materi ini pesrta akan memahami dasar-dasar manajemen kasus dan tahapan 

manajemen kasus sederhana dalam merespon tindak kekerasan, perundungan, dan 

penyalahgunaan narkoba di satuan pendidikan.  

 

TUJUAN  

Tujuan dari materi ini adalah agar peserta mampu:  

1. Menjelaskan manajemen kasus  

2. Mempraktikan tahapan manajemen kasus dalam merespon tindak ekkerasan, 

perundungan, dan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan peserta didi di sekolah 

dasar.  

 

POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN 

Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan 

1.1. Dasar-Dasar 
Manajemen 
Kasus  

1.1.1. Memahami Anak dan Lingkungannya 
1.1.2. Pentingnya Manajemen Kasus dalam Perlindungan Anak  
1.1.3. Pengertian Manajemen Kasus  

1.2. Tahapan 
Manajemen 
Kasus  

1.2.1. Gambaran Umum Tahapan Manajemen Kasus dalam 
Penanganan Kasus Tindak kekerasan dan perundungan di 
Satuan Pendidikan 

1.2.2. Identifikasi Fakta Tindak kekerasan dan perundungan 
1.2.3. Menindaklanjuti Kasus secara Proporsional  
1.2.4. Rujukan Kepada Pihak / Lembaga Terkait  

 

LANGKAH 1: Memahami Anak dan Lingkungannya 

1. Sampaikan pokok bahasan materi bimtek kepada peserta  

2. Putarkan video kasus kekerasan di Sekolah Dasar : 

a. (Putar video ASP 6.1) 



b. (Putar video anak dibawah umur mengedarkan shabu) https://youtu.be/eA1_3-cYiDk 

atau   https://youtu.be/x_3TIQA51wY bocah kleptomania, sejak bayi minum susu campur 

narkoba hingga di lembaga rehabilitasi kewalahan. 

 

3. Ajak peserta untuk melaksanakan refleksi / membayangkan kasus tersebut terjadi di 

Sekolah Dasar tempat mereka bekerja. Tanyakan hal-hal berikut:  

a. Bagaimana kondisi peserta didik yang terkena kasus tersebut ?   

b. Bagaimana cara Bapak/Ibu merespon kasus tersebut di Sekolah Bapak/Ibu ?  

c. Siapa saja / layanan / pihak mana saja yang akan bapak/ibu libatkan dalam menangani 

kasus tersebut?  

 

Sampaikan bahwa untuk mengetahui kondisi peserta didik yang terlibat dalam kekerasan dan 

penyalahgunaan narkoba wajib melihat kondisi anak secara utuh. Mulai dari kondisi 

fisik/biologis, psikologis, sosial, dan spiritual, atau yang sering disebut juga sebagai kondisi 

BPSS.  

 

4. Jelaskan lebih lanjut mengenai kondisi BPSS  

a. Biologis / fisik meliputi Jenis kelamin, umur, berat badan, tinggi badan, kedisabilitasan 

(jika ada), tanda kekerasan / penelantaran,  penampilan, cara berbicara, status 

kesehatan, dsb.  

b. Psikologis / Mental meliputi kondisi emosi,  respon terhadap suatu masalah, pola piker, 

kesehatan mental,  trauma, dsb.  

c. Sosial meliputi hubungan dengan keluarga, teman dan lingkungan, pekerjaan orang 

tua, kondisi ekonomi, riwayat perpindahan, keberfungsian di sekolah, kondisi 

lingkungan tempat tinggal, dsb.  

d. Spiritual meliputi agama budaya dan pengaruhnya pada kehidupannya, motivasi hidup, 

pandangan terhadap permasalahan yang dihadapi, dsb.  

 

5. Putarkan kembali video 6.1. kasus peserta didik diatas ASP yang mengalami kekerasan 

fisik oleh teman sekelasnya dan juga penyalahgunaan narkoba oleh anak B yang 

mengakibatkan penyimpangan perilaku. 

6. Tanyakan kepada peserta:  

 

Untuk video 1 : 

 

a. Bagaimana kondisi BPSS anak ASP setelah mengalami kekerasan fisik oleh teman 

sekelasnya?  

b. Apakah kita dapat menggali lebih lanjut hingga memulihkan kondisi BPSS anak ASP 

seperti sebelumnya seorang diri?  

c. Siapa saja / layanan / pihak mana saja yang akan bapak/ibu libatkan dalam menangani 

kasus tersebut?  

 

https://youtu.be/eA1_3-cYiDk
https://youtu.be/x_3TIQA51wY


 

Untuk video 2 :   

 

a. Bagaimana kondisi BPSS anak setelah melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut? 

b. Apakah kita dapat menggali lebih lanjut hingga memulihkan kondisi BPSS sang anak 

yang menyalahgunakan narkoba seperti sebelumnya seorang diri?  

c. Siapa saja / layanan / pihak mana saja yang akan bapak/ibu libatkan dalam menangani 

kasus tersebut?  

 

2. Sampaikan jawaban terkait pertanyaan tersebut berikut ini:  

 

Untuk Video 1 : 

 

a. Bagaimana kondisi BPSS anak ASP setelah mengalami kekerasan fisik oleh teman 

sekelasnya?  

Jawaban:  

1) Biologis : luka pada bagian dada dan alat vital, badan panas setelah kejadian. 

2) Psikologis : beberapa hari setelah kejadian badan panas, tidak mau makan, dan 

tidak mau sekolah 

3) Sosial : keberfungsian anak di sekolah terganggu, berhadapan dengan hukum 

4) Spiritual : tidak terlihat pada video tersebut 

 

b. Apakah kita dapat menggali lebih lanjut hingga memulihkan kondisi BPSS anak ASP 

seperti sebelumnya seorang diri? 

Jawaban:  

Tidak. Kita mungkin dapat mengidentifikasi indikasi / tanda-tandanya saja. Untuk 

memastikan, kita perlu membantu peserta didik yang mengalami kekerasan untuk 

dapat mengakses layanan/profesi yang dapat memulihkan Biologis, memulihkan 

kondisi Psikologis, memulihkan kondisi Sosial, dan memulihkan kondisi Spiritual 

peserta didik yang mengalami kekerasan 

 

c. Siapa saja / layanan / pihak mana saja yang akan bapak/ibu libatkan dalam menangani 

kasus tersebut?  

Jawbaan:  

1) Biologis : Rumah Sakit, Dokter, Perawat dan Layanan Medis lainnya untuk 

mengobati luka fisik termasuk memastikan anak memiliki jaminan kesehatan 

(BPJS) 

2) Psikologis : Psikolog untuk memastikan kondisi psikologis anak dan upaya 

pemulihan kondisi psikologis anak apabila diduga mengalami trauma 

3) Sosial : Pihak sekolah untuk menciptakan Sekolah yang Ramah Anak; Pekerja 

Sosial untuk mendampingi anak agar dapat kembali bersekolah dan proses hukum; 

Advokat untuk memberikan konsultasi hukum kepada keluarga jika diperlukan 

4) Spiritual : tidak terlihat pada video tersebut 

 



Untuk video 2 : 

 

a. Bagaimana kondisi BPSS anak B setelah melakukan penyalahgunaan narkoba 

tersebut? 

1) Biologis : telah mengonsumsi narkoba sejak bayi, orang tua mencampur susu ke 

B sejak usia 2 bulan. B tidak memiliki rasa sakit maupun takut.  

2) Psikologis : diduga mengidap kleptomania, mengakui kesalahannya tetapi tidak 

dapat menghentikan perilakunya.  

3) Sosial : membagikan hasil curian kepada teman-temannya, sempat memperoleh 

rehabilitasi akan tetapi dipulangkan, berhadapan dengan hukum.  

4) Spiritual : mengakui kesalahannya tetapi tidak dapat menghentikan perilakunya 

 

b. Apakah kita dapat menggali lebih lanjut hingga memulihkan kondisi BPSS sang anak 

yang menyalahgunakan narkoba seperti sebelumnya seorang diri?  

Tidak. Kita mungkin dapat mengidentifikasi indikasi / tanda-tandanya saja. Untuk 

memastikan, kita perlu membantu peserta didik yang mengalami kekerasan untuk 

dapat mengakses layanan/profesi yang dapat memulihkan Biologis, memulihkan 

kondisi Psikologis, memulihkan kondisi Sosial, dan memulihkan kondisi Spiritual 

peserta didik yang mengalami dampak penyalahgunaan narkoba. 

 

c. Siapa saja / layanan / pihak mana saja yang akan bapak/ibu libatkan dalam menangani 

kasus tersebut?  

1) Biologis : Perawat dan Layanan Medis lainnya untuk mengobati luka fisik termasuk 

memastikan anak memiliki jaminan kesehatan (BPJS) 

2) Psikologis : IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor), Konselor Klinik Pratama BNNP 

atau BNN Kabupaten / Kota kondisi psikologis anak dan upaya pemulihan kondisi 

psikologis anak apabila diduga mengalami trauma serta efek penyalahgunaan 

narkoba yang di lakukannya 

3) Sosial : Pihak sekolah untuk menciptakan Sekolah yang Ramah Anak; BNNP / 

BNNKabupaten/Kota untuk mendampingi anak saat menjalani rehabilitasi di 

layanan yang di tunjuk; Pekerja Sosial untuk mendampingi anak agar dapat 

kembali bersekolah dan proses hukum; Advokat untuk memberikan konsultasi 

hukum kepada keluarga jika diperlukan 

4) Spiritual : Tokoh Agama di lingkungan anak bisa di sertakan untuk membantu 

orangtua dalam menangani masalah anak B 

 

LANGKAH 2: Pengertian Manajemen Kasus  

1. Sampaikan bahwa mengingat permasalahan perlindungan anak merupakan permasalahan 

yang kompleks, untuk itu dibutuhkan suatu pendekatan yang dapat mengkoordinasikan 

berbagai layanan yang tersedia. Manajemen kasus adalah solusi.  

 

2. Jelaskan pengertian manajemen kasus sebagai berikut:  

Manajemen kasus dalam perlindungan anak merupakan suatu langkah sistematis untuk 

mengatur dan melakukan pekerjaan dalam rangka mengatasi masalah perlindungan 



dan/atau kesejahteraan anak dan keluarganya secara tepat, sistematis dan tepat 

waktu melalui dukungan langsung dan rujukan sesuai dengan tujuan pelayanan. Inti 

dari Manajemen Kasus adalah Koordinasi.  

 

Sumber: Save the Children, 2017, Common Approach Steps to Protect 

 

3. Uraikan lebih lanjut pengertian manajemen kasus tersebut sebagai berikut:  

 

a. Langkah yang sistematis berarti penanganan kasus dilakukan secara bertahap. 

Tahapan manajemen kasus yang digunakan dalam penanggulangan tindak kekerasan 

di satuan pendidikan oleh pendidik / tenaga pendidik mulai dari identifikasi fakta tindak 

kekerasan, menindaklanjuti kasus secara proporsional, hingga melakukan rujukan 

kepada pihak / lembaga terkait. Tahapan manajemen kasus ini akan dijelaskan lebih 

lanjut pada paparan berikutnya.  

 

b. Manajemen kasus digunakan untuk anak dan keluarganya. Hal ini berarti ketika kita 

melakukan penanganan kasus tindak kekerasan dan perundungan di sekolah dasar, 

kita tidak hanya menjadikan peserta didik saja sebagai fokus perubahan melainkan 

peserta didik dan keluarganya. Lihat kembali pendekatan ekologi yang sudah 

dijelaskan sebelumnya.  

 

c. Tepat, sistematis dan tepat waktu yakni:  

1) Tepat = sesuai dengan kebutuhan anak. 

2) Sistematis = memiliki tahapan yang jelas mulai dari proses penerimaan kasus 

hingga ke pengakhiran atau rujukan, sehingga diketahui mengenai status kasus 

yang ditangani. 

3) Tepat waktu = merespon sesuai dengan tingkat urgensi suatu kasus dengan 

memperhatikan keselamatan anak. 

 

d. Dukungan langsung dan rujukan berarti upaya pemecahan masalah tindak 

kekerasan dan perundungan yang terjadi di sekolah dasar Bapak/Ibu tidak hanya 

melibatkan pihak internal sekolah Bapak/Ibu masing-masing, melainkan perlu juga 

melibatkan pihak eksternal maupun lembaga lainnya yang dapat mendukung upaya 

pemecahan masalah sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan dalam penanganan 

kasus. 

 

LANGKAH 4: Tahapan Manajemen Kasus dalam Penanganan Kasus Tindak 

Kekerasan dan Perundungan di Satuan Pendidikan 

 

1. Sampaikan bahwa tahapan manajemen kasus yang digunakan dalam penanganan kasus 

tindak kekerasan dan perundungan di satuan pendidikan meliputi identifikasi fakta tindak 

kekerasan, menindaklanjuti kasus secara proporsional, dan rujukan kepada pihak / 

lembaga terkait.  



 

 
 

 

2. Jelaskan mengenai setiap tahapan manajemen kasus tersebut:  

a. Identifikasi Fakta kekerasan merupakan tahap pertama pendidik/tenaga kependidikan 

setelah menerima laporan, mengetahui, melihat, ataupun mendengar adanya indikasi 

tindak kekerasan yang melibatkan Peserta Didik.  

b. Menindaklanjuti kasus secara proporsional adalah tahap berikutnya setelah 

memperoleh fakta kekerasan dengan melibatkan orang tua / wali dan pihak terkait 

dalam merumuskan rencana tindak lanjut.  

c. Rujukan atau referral adalah pelimpahan kasus kepada pihak / lembaga lain yang 

memiliki wewenang dan kompetensi dalam menangani kasus perundungan maupun 

tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik.  

 

3. Sampaikan pula bahwa dalam melaksanakan tahapan manajemen kasus terdapat 

persyaratan / kelengkapan yang dibutuhkan yang akan dijelaskan lebih lanjut.  

 

LANGKAH 5: Identifikasi Fakta dan Tindak Kekerasan dan Perundungan 

 

1. Jelaskan kembali definisi tahapan identifikasi fakta tindak kekerasan dan perundungan 

sebagai berikut:  

a. Identifikasi Fakta kekerasan merupakan tahap pertama pendidik/tenaga kependidikan 

setelah menerima laporan, mengetahui, melihat, ataupun mendengar adanya indikasi 

tindak kekerasan yang melibatkan Peserta Didik.  

b. Pada tahap ini, pendidik / tenaga kependidikan perlu membangun kepercayaan 

terhadap peserta didik yang terindikasi terlibat dalam tndak kekerasan agar dapat 

menyampaikan permasalahan yang dialami. 

c. Pada tahap ini pendidik / tenaga kependidikan dapat memberikan dukungan psikologis 

awal.  

d. Satuan pendidikan wajib membantu mengakseskan segera kepada lembaga layanan 

yang dibutuhkan apabila menerima laporan terkait tindak kekerasan yang 

mengakibatkan luka fisik / keluhan fisik, psikis, penelantaran yang berat, kekerasan 

seksual, dan/atau eksploitasi yang membutuhkan penanganan segera.  

 

2. Sampaikan langkah-langkah tahapan identifikasi fakta tindak kekerasan dan 

perundungan berikut ini:  

Identifikasi Fakta 
Perundungan dan  
Tindak Kekerasan 

Menindaklanjuti 
Kasus secara
Proporsional

Rujukan



a. Kepala sekolah menerima laporan adanya indikasi tindak kekerasan yang melibatkan 

peserta didik di lingkungan satuan pendidikan. Laporan adanya indikasi tindak 

kekerasan dan perundungan dapat diperoleh dari peserta didik, wali kelas, pendidik / 

tenaga kependidikan, warga sekolah, maupun masyarakat di sekitar lingkungan 

sekolah melalui berbagai media pengaduan yang dimiliki seperti kotak pengaduan / 

kontak pengaduan milik satuan pendidikan.   

b. Kepala sekolah kemudian menugaskan guru kelas untuk melakukan kontak awal, 

membangun kepercayaan, termasuk memberikan Dukungan Psikologis Awal kepada 

peserta didik yang terindikasi terlibat dalam tindak kekerasan untuk menyampaikan 

permasalahan yang dialami.  

c. Apabila tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik / keluhan fisik, psikis, 

penelantaran yang berat, kekerasan seksual, dan/atau eksploitasi yang membutuhkan 

penanganan segera, Kepala Sekolah wajib segera membantu mengakseskan pada 

layanan yang dibutuhkan kepada lembaga layanan yang dibutuhkan dengan 

memberitahukan pada orang tua/wali. 

d. Guru kelas melakukan wawancara yang ramah dan sensitif terhadap peserta didik yang 

terindikasi terlibat dalam tindak kekerasan baik sebagai pelaku maupun korban untuk 

menyampaikan permasalahan yang dialami. 

e. Wali kelas menyimpulkan tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik. Pada proses 

ini wali kelas perlu mengingat kembali materi tentang tindak kekerasan dan 

perundungan yang telah diberikan sebelumnya.   

f. Wali kelas kemudian melaporkan kepada Kepala Sekolah mengenai tindak kekerasan 

yang melibatkan peserta didik.  

g. Kepala sekolah kemudian memberikan surat pemberitahuan kepada orang tua/wali 

peserta didik mengenai perundungan dan/atau tindak kekerasan yang melibatkan 

peserta didik. Pertimbangkan pula risiko keselamatan peserta didik apabila informasi 

ini disampaikan kepada orang tua / wali peserta didik.  

 

3. Tampilkan dan jelaskan berbagai persyaratan / kelengkapan yang dibutuhkan pada 

tahap identifikasi fakta tindak kekerasan dan perundungan sebagai berikut:  

a. Formulir penerimaan pengaduan tindak kekerasan 

b. Surat tugas dari Kepala Sekolah kepada Wali Kelas untuk melakukan identifikasi fakta 

tindak kekerasan yang melibatkan peserta   

c. Formulir penanganan awal 

d. Surat pemanggilan kepada orang tua. Dalam surat ini tidak diperkenankan untuk 

menuliskan informasi indikasi tindak kekerasan yang dialami peserta didik. Termasuk 

dugaan anak sebagai korban ataupun pelaku 

e. Surat permohonan rujukan  

 

4. Ajak peserta untuk melakukan bermain peran dalam melakukan identifikasi fakta dan 

tindak kekerasan yang dialami peserta didik.  

a. Minta peserta memilih satu dari tiga contoh kasus peserta didik yang mengalami 

perundungan / tindak kekerasan yang telah disiapkan (satu kasus darurat, dua kasus 

non darurat) 

b. Peran-peran: 



1) Satu orang berperan sebagai Peserta Didik yang mengalami perundungan / tindak 

kekerasan 

2) Satu orang berperan sebagai Peserta Didik lainnya yang melaporkan adanya 

perundungan / tindak kekerasan 

3) Satu orang berperan sebagai Guru yang menerima laporan adanya perundungan / 

tindak kekerasan  

4) Satu orang berperan sebagai Kepala Sekolah  

5) Satu orang berperan sebagai Guru yang ditugaskan untuk menindaklanjuti kasus 

perundungan / tindak kekerasan yang terjadi 

c. Pembelajaran :  

1) Alur koordinasi pada saat menerima kasus  

2) Penentuan kasus darurat dan non darurat  

3) Micro skill dalam melakukan setiap kegiatan dalam tahapan ini. Poin ini harap 

dicatat sebagai bahan diskusi pada saat membahas dukungan psikologis awal dan 

kemampuan wawancara yang ramah dan sensitif terhadap anak 

4) Pengisian formulir / instrumen  

 

5. Sampaikan bahwa pada tahap ini pendidik / tenaga kependidikan memerlukan 

keterampilan dalam memberikan Dukungan Psikologis Awal 

6. Sampaikan beberapa fakta mengenai DPA berikut ini:  

a. Sama halnya dengan luka fisik yang membutuhkan pertolongan pertama / P3K, luka 

psikologis pun membutuhkan pertolongan pertama yang disebut dengan DPA.  

b. DPA penting diberikan kepada peserta yang menjadi korban perundungan dan/atau 

tindak kekerasan untuk mencegah peserta didik mengalami masalah kesehatan mental 

yang lebih serius.  

c. Melalui DPA kita dapat mengidentifikasi masalah kesehatan mental yang lebih serius 

yang perlu dirujuk dan mendapatkan dukungan lebih lanjut oleh profesional seperti 

Psikolog / Psikiater.  

d. DPA dapat diberikan di mana saja selama tempat tersebut aman. Akan tetapi, 

sebaiknya DPA diberikan di tempat yang tertutup dan dapat menjaga kerahasiaan 

informasi yang diberikan.  

7. Sampaikan bahwa dalam melakukan DPA kita mengenal dengan istilah 3L (look, listen, 

link)  

8. Jelaskan beberapa tips dalam melakukan look dalam DPA  

a. Mencari tempat yang aman dan nyaman untuk mendengarkan masalah yang dihadapi 

anak  

b. Memenuhi kebutuhan yang bisa segera diberikan seperti air minum, permen, dll  

c. Duduk/jongkok agar tinggi sama dengan anak ketika berbicara, berbicara dengan 

lembut, dan jaga kontak mata dengan peserta didik 

d. Memperkenalkan diri  

e. Apabila ada orangtua atau pengasuh di dekat peserta didik, minta izin kepada mereka 

sebelum berbicara dengan peserta didik 

f. Lakukan kontak fisik sewajarnya. Apabila peserta didik terlihat tidak nyaman dengan 

kontak fisik, jangan memaksa.   

 



9. Jelaskan beberapa tips dalam melakukan listen dalam DPA 

a. Menyimak penjelasan peserta didik yang membutuhkan bantuan  

b. Mendengarkan dengan penuh perhatian (hadir sepenuhnya)  

c. Menyampaikan kembali cerita peserta didik dengan bahasa yang singkat dan 

sederhana  

d. Tidak memberikan tanggapan pribadi yang menyakiti, menghakimi, atau menyinggung 

perasaan  

e. Berbicara dengan jelas dan mudah dimengerti  

f. Sabar karena membangun kepercayaan butuh waktu  

g. Menjadi pendengar aktif  

h. Perhatikan dengan seksama  

i. Tunjukkan bahwa anda mendengarkan. Misalnya menganggukkan kepala, atau 

sesekali berkata “ya” di saat mereka berbicara  

j. Dukung anak untuk bicara  

k. Bicara dengan perlahan dan tenang  

l. Merespon tanpa memberi penilaian (judging)  

 

10. Jelaskan beberapa tips dalam melakuakn link dalam DPA 

a. Mengenali potensi dan sumber dukungan yang dimiliki anak  

b. Membantu mencari informasi tentang dukungan yang diperlukan  

c. Menghubungkan dengan sumber dukungan sosial yang dimiliki  

d. Mendampingi proses mengelola masalah sekaligus merencanakan tindakan lanjutan  

e. Identifikasi kebutuhan mendesak dan bantu untuk tangani  

f. Berikan informasi yang akurat  

g. Berikan informasi dengan bahasa yang jelas dan sederhana  

h. Hubungkan anak dan keluarga satu sama lain  

  

LANGKAH 6: Menindaklanjuti Kasus Secara Proporsional  

1. Jelaskan kembali definisi tahapan menindaklanjuti kasus secara proporsional sebagai 

berikut  

a. Menindaklanjuti kasus secara proporsional adalah upaya memfasilitasi orang tua / wali 

dalam merumuskan rencana tindak lanjut yang tepat dalam merespon perundungan / 

tindak kekerasan yang dilakukan / dialami oleh peserta didik.  

b. Kontak kepada orang tua / wali peserta didik dapat dilakukan di sekolah dan/atau 

melalui kunjungan rumah.  

2. Sampaikan langkah-langkah tahapan menindaklanjuti kasus secara proporsional berikut 

ini 

a. Kepala Sekolah menugaskan perwakilan guru untuk melakukan kunjungan rumah 

orang tua/wali peserta didik untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi dan 

mengidentifikasi situasi pengasuhan peserta didik di rumah; 

b. Guru yang ditugaskan melakukan kunjungan rumah orang tua/ wali peserta didik dan 

menyampaikan maksud kunjungan; 

c. Guru yang ditugaskan melaporkan kepada Kepala Sekolah hasil kunjungan rumah; 



d. Kepala Sekolah mempersiapkan pertemuan orang tua/wali mendiskusikan rencana 

tindak lanjut dengan melibatkan wali kelas dan pihak berkepentingan lainnya; 

e. Kepala Sekolah mengundang orang tua/wali untuk menghadiri pertemuan orang 

tua/wali;  

f. Orang tua/wali menghadiri pertemuan orang tua/wali di sekolah. Skenario pertemuan 

orang tua / wali akan dibahas pada slide berikutnya; 

g. Orang tua/wali memberikan saran/masukan kepada Kepala Sekolah mengenai rencana 

tindak lanjut  yang akan dilakukan oleh keluarga dan berkomitmen untuk 

melaksanakan rencana tindak lanjut yang disepakati; 

h. Kepala Sekolah menugaskan perwakilan guru untuk melakukan pendampingan dalam 

rangka menindaklanjuti rencana yang telah disepakati. 

 

3. Sampaikan langkah-langkah dalam melaksanakan pertemuan orang tua / wali 

berikut ini:  

a. Kepala sekolah beserta tim mempersiapkan berkas dan formulir yang diperlukan dalam 

kegiatan pertemuan  

b. Kepala sekolah memulai pertemuan dan menjelaskan indikasi tindak kekerasan yang 

melibatkan peserta didik baik sebagai korban ataupun pelaku serta menekankan 

bahwa pertemuan beserta hasil pertemuan bersifat rahasia. 

c. Kepala sekolah memberikan kesempatan kepada orang tua/wali yang hadir untuk 

memberikan pandangan terhadap indikasi tindak kekerasan yang melibatkan peserta 

didik. Apabila karena satu alasan orang tua/wali tidak dapat hadir, maka dapat diwakili 

oleh keluarga yang sudah dewasa.  

d. Apabila melibatkan profesi/pihak lain, kepala sekolah memberikan kesempatan kepada 

profesi/pihak lain untuk memberikan pandangan terhadap indikasi tindak kekerasan 

yang melibatkan peserta didik 

e. Kepala sekolah memberikan kesempatan kepada peserta pertemuan untuk 

memberikan saran terkait lembaga rujukan dalam rangka menindaklanjuti indikasi 

tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik.  

f. Membuat komitmen dengan menandatangani berita acara pelaksanaan pertemuan 

orang tua/wali. Rekomendasi dapat diperbanyak sejumlah pihak yang hadir. 

 

4. Tampilkan dan jelaskan berbagai persyaratan / kelengkapan yang dibutuhkan pada 

tahap menindaklanjuti kasus secara proporsional berikut ini:  

a. Surat tugas dari Kepala Sekolah kepada Wali Kelas untuk melakukan kunjungan rumah 

orang tua/wali peserta didik untuk mengidentifikasi situasi pengasuhan peserta didik 

b. Formulir kunjungan rumah 

c. Skenario pertemuan orang tua/wali 

d. Daftar hadir pertemuan orang tua/wali  

e. Berita acara pertemuan orang tua/wali 

f. Surat tugas dari Kepala Sekolah kepada Wali Kelas untuk melakukan pendampingan 

dalam rangka menindaklanjuti rencana yang telah disepakati 

 

5. Ajak peserta untuk melakukan bermain peran dalam melaksanakan pertemuan orang 

tua / wali.  



a. Minta peserta memilih satu dari tiga contoh kasus peserta didik yang mengalami 

perundungan / tindak kekerasan yang telah disiapkan (satu kasus darurat, dua kasus 

non darurat) 

b. Minta peserta untuk menentukan profesi lain / pihak lain selain orang tua / wali yang 

akan dihadirkan pada pertemuan bersama orang tua / wali 

c. Peran-peran: 

1) Kepala Sekolah  

2) Wali kelas / guru yang ditugaskan untuk melakukan identifikasi fakta tindak 

kekerasan  

3) Orang tua / wali peserta didik yang terlibat perundungan / tindak kekerasan 

4) Profesi / pihak terkait yang dilibatkan pada pertemuan  

d. Pembelajaran :  

1) Proses pertemuan bersama orang tua / wali 

2) Micro skill dalam melakukan pertemuan orang tua / wali.  

 

LANGKAH 7: Rujukan Kepada Pihak/Lembaga Terkait 

1. Jelaskan kembali definisi tahapan menindaklanjuti kasus secara proporsional sebagai 

berikut  

a. Akses/Rujukan adalah pelimpahan kasus kepada pihak / lembaga lain yang memiliki 

wewenang dan kompetensi dalam menangani kasus perundungan maupun tindak 

kekerasan yang melibatkan peserta didik 

b. Dalam mengembangkan sistem rujukan perlu diperkuat dengan adanya lembar 

kesepakatan kerjasama / MoU ataupun Surat Keputusan Bupati/Walikota untuk tingkat 

Kabupaten/Kota yang memuat bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh masing-

masing pihak/instansi yang terlibat dalam penanganan kasus.   

 

2. Sampaikan langkah-langkah tahapan rujukan berikut ini:  

a. Guru yang ditugaskan berkordinasi dengan orangtua/wali dan pihak/lembaga terkait 

untuk mencari alternatif rujukan; 

b. Guru yang ditugaskan dan orangtua mengajukan rencana rujukan kepada Kepala 

Sekolah, termasuk memperhatikan biaya untuk memperoleh pelayanan dan pihak 

mana yang akan membiayai; 

c. Kepala Sekolah menelaah rencana dan menyiapkan surat permohonan rujukan 

d. Guru yang ditugaskan bersama orangtua/wali melaksanakan kegiatan rujukan;  

e. Guru yang ditugaskan membuat dan menyerahkan laporan hasil kegiatan rujukan 

kepada Kepala Sekolah; 

f. Kepala Sekolah memeriksa laporan hasil kegiatan rujukan dan memerintahkan Guru 

yang ditugaskan untuk melakukan monitoring terhadap kasus yang dirujuk;  

g. Guru yang ditugaskan melakukan monitoring terhadap kasus yang dirujuk dan 

membuat dan menyerahkan laporan hasil kegiatan monitoring kepada Kepala Sekolah;  

h. Kepala Sekolah memeriksa laporan hasil kegiatan monitoring; 

i. Apabila peserta didik telah menerima dengan baik layanan yang dibutuhkan, kepala 

sekolah memerintahkan Guru yang ditugaskan untuk menutup kasus;  



j. Apabila peserta didik belum menerima layanan yang dibutuhkan, Kepala Sekolah 

memerintahkan Guru yang ditugaskan untuk menghubungi Pekerja Sosial, UPTD, 

dan/atau PATBM. 

 

3. Adapun persyaratan/kelengkapan yang dibutuhkan pada tahap ini meliputi:  

a. Surat permohonan rujukan  

b. Surat tugas dari kepala sekolah kepada wali kelas untuk melaksanakan kegiatan 

rujukan  

c. Surat tugas dari kepala sekolah kepada wali kelas untuk melaksanakan kegiatan 

monitoring proses rujukan  

d. Formulir monitoring 

 

6. Ajak peserta untuk melakukan diskusi kelompok dalam mengidentifikasi lembaga 

penerima rujukan yang tepat dengan cara:  

a. Minta peserta untuk membentuk kelompok berdasarkan asal institusi / satuan 

pendidikannya masing-masing  

b. Diskusikan dalam kelompok, pihak/lembaga mana saja yang pernah diakses oleh 

institusi/satuan pendidikan anda dalam menindaklanjuti kasus terkait anak  

c. Sebutkan tujuan mengakses pihak/lembaga tersebut 

d. Sebutkan pula tantangan dalam mengakses pihak/Lembaga tersebut 

e. Waktu diskusi selama 10 menit  

 

7. Sampaikan bahwa untuk memperkuat sistem rujukan, satuan pendidikan dapat 

menginisiasi pembentukan Tim Penanggulangan Tindak Kekerasan Tingkat 

Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada Permendikud No. 52 Tahun 2018.  

a. Pemerintah daerah wajib membentuk tim penanggulangan tindak kekerasan yang 

dilaporkan oleh satuan pendidikan atau pihak lain yang mengakibatkan luka fisik dan 

psikis yang cukup berat. Format tim dan kelengkapannya dapat mencontoh Tim 

Pennaggulangan dari Pusat disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.  

b. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan tugas tim;  

c. Tim bersifat ad hoc dan independen dengan keanggotaan terdiri atas tokoh 

masyarkaat, pemerhati pendidikan, dan/atau psikolog. Jika diperlukan dapat merekrut 

pula Pekerja Sosial, Dokter Anak dan Pengacara. Anggota tim pun dapat berasal dari 

luar daerah untuk menjaga independensi tim.  

 

 


